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Kære forældre til nye elever på Mulernes Legatskole
Vi vil gerne byde jer velkommen i forældrekredsen og opfordre jer til at støtte skole-hjem samarbejdet ved at melde
jer ind i Forældreforeningen (FF).
Skoler af forskellige slags har ofte en støtteforening, men Mulernes Legatskoles Forældreforening er noget helt særligt. Den blev stiftet i 1934, mens skolen endnu var en privat drengeskole, men FF lever fortsat i bedste velgående.
Forældreforeningen yder økonomisk støtte til betrængte elever i forbindelse med studierejser og afholder to årlige
caféaftener, hvor alle er velkomne.
Til disse caféaftener inviterer vi en kendt foredragsholder til at komme og præsentere/debattere et emne, som optager
både de unge og forældrene – i efteråret drejer det sig om:

“ Hjerne og krop i top - i fritid, skole eller på job!” v/Marina Aagaard
Sæt derfor kryds i kalenderen ved tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00, hvor
vi får besøg af Marina Aagaard, Master of Fitness and Exercise, SDU. Marina er underviser og forfatter til flere bestsellere om fitness og wellness. Hun maner myter til
jorden og formidler kontant, med kant, metoder til tidseffektiv, hjernebaseret træning
og sundhed. Hun er motionsekspert for DR Penge, Sundhedsmagasinet og Lev Nu og
ekspertkilde for TV2, JP, Børsen, BT m.fl. Marinas foredrag er baseret på den seneste
forskning inden for motivation, sundhed og træning og inspirerer til bedre præstation
på job, i skole og i idræt – og generelt mere liv i hverdag og fritid!
Alle er velkomne – gratis adgang for medlemmer af Forældreforeningen og elever på skolen.

Vi håber, at I vil støtte op om Forældreforeningens arbejde ved at melde jer ind og ved at komme til vores arrangementer – alle forældre er også velkomne til at tage del i bestyrelsesarbejdet. Kontingentet er kun 150 kr. og dækker
samtidig entré til caféaftenerne for hele husstanden i det kommende skoleår.
Bankkonto: 0975 3150291 (Det er vigtigt ved betalingen at angive, hvem man er forælder til og elevens klasse).

Venlig hilsen
Forældreforeningens bestyrelse

Kontaktlærere: Dorte Lundgreen-Nielsen og Lone Schmidt.
Kasserer: Sekretær Eva Rask
Se mere på skolens hjemmeside www.mulerne-gym.dk  Om mulerne  Skolen  Forældreforeningen.

